
15 november 2020 - Grote Kerk in Almelo 

Negende zondag van de herfst 

voorganger: ds. W. Broekema 

organist: Henk Kamphuis met medewerking van enkele leden van de cantorij 

 

Woord ter inleiding – kaarsen worden aangestoken 

                                                                                                                                      allen gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed: 

v: In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Onze hulp is in de naam van de Heer, 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. (*gezamenlijk gesproken) 

v: O God, keer U o m naar ons toe 

a: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL. (*) 

v: Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

a: EN GEEF ONS UW HEIL! (*) 

v: O Heer! Hoor ons gebed a: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN(*) 

... [gebedsstilte] … 

v: Heilig ons hart, o Heer, 

a: ZODAT WIJ KIND-AAN-HUIS KUNNEN ZIJN (*) 

IN UW GEHEIMEN EN IN UW HEILIGDOM, 

DOOR HEM DIE ONZE MEESTER IS: 

JEZUS MESSIAS. 

AMEN 

 

Openingslied: Liedboek 98 1 en 4 

                                                                                                                                       allen gaan zitten 

Kyrie en Gloria: 

v: […] 

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam prijzen, 



want zijn goedheid is zonder einde: 

Liedboek 270a 

Groet en Gebed van de zondag: 

v: De Heer is met u allen! 

a: ZIJN VREDE IS MET U! (*gezamenlijk gesproken) 

v: …, 

dit uur en alle dagen van ons leven, 

a: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.(*) 

AMEN. 

 

DE SCHRIFTEN 

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiel 34, 11 -17 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! (*) 

De antwoordpsalm: Liedboek 90a 1,2,3 en 6 

 

Lezing uit de brieven: 1 Tessalonicenzen 4, 9 -12 

v/l: … 

Woord van de Eeuwige! 

a: WIJ DANKEN GOD! (*) 

                                                                                                                                    allen gaan staan 

 

Lezing van het evangelie Liedboek 270c 

v: evangelielezing: Matteus 25, 31 - 46 

Liedboek 270d 

                                                                                                                                   allen gaan zitten 

Overweging 

 



Lied: Liedboek 973 1,2,3 en 4 

Gebeden: 

- Voorbede: v/l: … , zo bidden wij samen: 

a: HEER, ONTFERM U (gezamenlijk gesproken) 

- Gebedsstilte 

a: ONZE VADER… (gezamenlijk gesproken) 

                                                                                                                                      allen gaan staan 

Slotlied: Liedboek 116 1,3 en 8 

Wegzending en zegen: 

v: …, 

a: AMEN (gezamenlijk gesproken) 

                                                                                                                            allen gaan hierna zitten 

Orgelspel 

Vergeet uw collectegift niet. 

15 november, Diaconie, ondersteuningen  

Voor dit doel wordt dit jaar een aantal malen gecollecteerd. Een voorbeeld: voedselpakketten voor 

mensen die in acute financie le problemen zitten en hulp bij schuldsanering. Het betreft vaak problemen 

veroorzaakt door werkloosheid, scheiding of plotselinge hoge medische kosten. Geef wat u kunt voor dit 

belangrijke diaconale doel!  

De andere collecte is voor het thuiskerkenwerk van de Grote Kerk. 

Wilt u meehelpen om de collecten die in de Protestantse Gemeente Almelo zondags worden gehouden 

toch door te laten gaan, dan kunt u dit op de volgende manier doen. 

U maakt een bedrag voor bijvoorbeeld vier zondagen over op NL61 RABO 0102 1995 15 t.n.v. PGA 

Almelo. Vermeld daarbij de data van de diensten en hoe u het bedrag over diaconie en kerk wilt 

verdelen. Vermeld ook dat het gaat om de Grote Kerk. 

Het Kerkelijk Bureau zorgt voor de verdeling over de diverse collectedoelen. 


